
* תשכ"ט1969 (מס'12), והמשפט השלטון סדרי פקודת לתיקון חוק

סעיפים הוספת
ו10ב 10א

10 סעיף אחרי , הפקודה)  (להלן 1 תש"ח1948 והמשפט, השלטון סדרי בפקודת .1
יבוא:

טעות ''תיקון
שנתקבל בנוסח

שחוק הכנסת מועדות הועדה  "הועדה" זה, סעיף לענין (א) 10א.
בתחום נמצא שהחוק הועדה  עוד קיימת אינה ואם בטיפולה, היה

הכנסת. ועדת לכך שקבעה הועדה  כזאת ועדה ובאין עניניה,

הועדה, וקבעה בכנסת שנתקבל כפי חוק של בנוסח טעות נפלה (ב)
קולמוס, פליטת לשוניתטכנית, היא הטעות כי המשפטים, שר הצעת לפי
רשאית באלה, וכיוצא העתקה של שיבוש הדפסה, טעות מקרית, השמטה

הטעות. את לתקן בהחלטה, הכנסת,

ברשומות, החוק פרסום לפני הטעות לתיקון ההחלטה נתקבלה (ג)
. כמתוקן החוק יפורסם

ברשומות, החוק פרסום אחרי הטעות לתיקון ההחלטה נתקבלה (ד)
המשפטים, ושר הכנסת יושבראש בחתימת ברשומות התיקון יפורסם
שתחילתו בהחלטה נקבע אם זולת פרסומו, מיום תהא התיקון של ותחילתו

החוק. תחילת מיום תהא
טעות תיקון

שפורסם בנוסח
לעומת ברשומות שפורסם כפי חוק של בנוסח דפוס טעות נפלה 10ב,
על המשפטים שר יורה 10א, סעיף לפי תוקן או בכנסת שנתקבל הנוסח

". ברשומות תיקונה

16 סעיף יבוא:תיקון (ז) קטן סעיף אחרי לפקודה, 16 בסעיף . 2

בועדת שנקבע כפי משולב בנוסח או חדש בנוסח שנפלה טעות "(ח)
המשפטים, שר הצעת לפי הועדה, רשאית הכנסת, של ומשפט חוק החוקה
ברשומות התיקון יפורסם הנוסח, נתפרסם כבר ואם תיקונה, על להחליט
בנוסח שנפלה דפוס טעות הועדה; ויושבראש המשפטים שר בחתימת

שר יורה בועדה, שתוקן או שנקבע הנוסח לעומת ברשומות שנתפרסם
". ברשומות תיקונה על המשפטים

תיקונים אישור
קודמים

תחילת לפני ברשומות שהתפרסמו משולב בנוסח או חדש בנוסח בחוק, טעויות תיקוני .3

. כדין שנעשו כתיקונים יראום זה, חוק

שזר זלמן שניאור
המדינה בשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

, תשכ"ח ,773 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1969 בינואר 6) תשכ"ט בטבת ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
.212 עמ'

, 134 עמ' ,10 עמ' תשי"ב, ס"ח ;159 עמ' /2 עמ' תש"ט/ ס"ח ;12 עמ' , 11 עמ' , 1 עמ' ,2 מס' א' תוס' תש"ח, ע"ר 1
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